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YÖNETİM KURULUMUZ MAPEG GENEL 
MÜDÜR YARDIMCILIĞINA ATANAN 
MURAT HALİT DURCEYLAN İLE 
MUSTAFA SEVER’İ ZİYARET ETTİ

Yönetim Kurulumuz; MAPEG Genel Mü-
dür Yardımcılığına atanan meslektaşı-

mız Murat Halit Durceylan’ı 12.11 2019 tarihin-
de makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

Söz konusu ziyarette Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Hüseyin Alan atanmalarından dolayı 
tebrik edip başarılar diledikten sonra, maden-
cilik sektöründe yaşanan sorunları dile getire-
rek, bu sorunların çözümünün sektördeki tüm 
bileşenlerin katılımı ile oluşturulacak ortak çö-
zümler çerçevesinde sağlanabileceğini belirtti. 
Ülkeye hiçbir getirisi olmayan, madencilikte 
ülke içinde aşırı rekabete neden olup ülke kay-
naklarının heba edilmesine neden olan bazı 
alanlarda, maden gurupları için ruhsat sınırla-
ması getirilmesi gerektiğini belirtti. Toplumun 
çevresel kaygılarını anlamak gerektiğini, çevre 
felaketlerine davetiye çıkaran ve bir bölgedeki 
doğal ve ekolojik yapının taşıyamayacağı oran-
da ruhsat verilerek işletilmesinin de yanlış ol-
duğunu ifade etti. Bazı gurup madenlerde, her-
hangi bir arama süreci işletilmeden doğrudan 
işletme ruhsatı verilmesinin yanlış olduğunu, 
arama süreçleri sonucunda belirlenmiş ve iş-
letmeye değer bir rezerv tespit edilmeden doğ-
rudan işletme ruhsatı verilmesinin madencilik 
sektörüne zarar verdiğini gibi,  bu alanlarda 
açılan maden işletmelerinin de çevresel sorun-
ların yaratılmasına neden olduğunu ifade etti.

Ayrıca işletme ruhsatı verilmiş jeotermal 
kaynak ruhsat alanlarının merkezi idareler 
tarafından denetlenmediğini, işletme süreçle-

rinde uygun olmayan teknik ve aşırı üretim, 
deşarj ve reenjeksiyon aşamalarında yaşanan 
sorunların yeraltı ve yüzey suları ile tarımsal 
üretim alanlarını etkilediğini, bunun sonucun-
da yöre halkının gittikçe daha tepkisel hale 
geldiğini ve bu durumun sürdürülebilirliğinin 
olmadığını belirtti.

 YTK firmalarının önemli bir bölümünün 
Odamıza tescil olmaksızın mühendislik hiz-
meti verdiklerini, bunun 6235 sayılı yasa ve bu 
yasaya göre çıkarılmış düzenlemelere aykırı 
olduğunu, bu durumun bilinmesine rağmen 
MAPEG Genel Müdürlüğünün gerekli tedbir-
leri almadığını, UMREK’in ülkemiz madenci-
lik sistemine entegrasyonu konusunun önemli 
olduğunu, ancak meslek örgütlerinin bu ya-
pının dışında bırakılmasının yanlış olduğunu 
vurguladı.

Görüşmede MAPEG Genel Müdür Yar-
dımcısı Sayın Durceylan; meslek örgütlerinin 
önemine vurgu yaparak, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. Maden Kanunu konu-
sunda sektördeki tüm bileşenlerin içinde ola-
cağı bir yapı ile yeni maden kanunu yapım ça-
lışmalarına başlayacaklarını belirtti.
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